ADD TOVÁBB!

BALOLDALI.HU HÍRLEVÉL
2016. MÁJUS 5.
EGY NAPON ÉS EGY LAPON
LEGYENEK A NÉPSZAVAZÁSOK!
JÓL HALAD AZ MSZP ALÁÍRÁSGYŰJTÉSE
 Az MSZP azt követeli, hogy egy napon és egy lapon legyenek a népszavazások –
mondta sajtótájékoztatóján Tóbiás József.
 Az MSZP elnöke közölte, időarányosan jól halad a valódi népszavazás kérdéseihez
szükséges aláírások gyűjtése. Ha a kormány egy napon és egy lapon akarja lehetővé
tenni a népszavazást, akkor arról az országgyűlés a jövő héten dönthet is, hiszen az
ehhez szükséges aláírásokat már összegyűjtötte a párt.
 Ezzel több milliárd forintot lehetne megtakarítani, és bizonyíthatná a Fidesz, hogy
nem cirkuszt akar csinálni a valódi népakaratból, a népszavazás ügyéből.
 Tóbiás József kijelentette: az MSZP a Parlament Házbizottságának ülésén
kezdeményezi, hogy az országgyűlés egységesen kezelje a három kérdést. De mivel
nem bízhatunk a Fideszben, ezért az MSZP és az akciót támogató civilek továbbra is
gyűjtik az aláírásokat – tette hozzá Tóbiás József, aki arra biztatott mindenkit, hogy
írja alá a valódi népszavazás íveit.
 A pártelnök a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban kijelentette: világossá vált,
hogy milliárdokat kaphatnak a barátok, a rokonok, a haverok. Mivel az állami
vállalatoknál ugyanúgy fideszes haverok vannak, most megpróbálják törvényi
felhatalmazással eltüntetni a nyomokat, és megakadályozni, hogy az emberek
megtudhassák, a közös pénzből mire és mennyit költ az állam.
 Tóbiás József emlékeztetett arra, hogy Tóth Bertalan frakcióvezető-helyettes idén
53, tavaly pedig 60 esetben élt az adatigénylés lehetőségével. Most az országgyűlés
olyan jogszabályt fogadhat el, amely lehetetlenné tenné ezeknek a számoknak a
megismerhetőségét.
 Ezért követeljük, hogy Áder János köztársasági elnök ne írja alá ezt a jogszabályt,
forduljon Alkotmánybírósághoz, és váljon világossá, hogy nem lehet eldugni azt a
pénzt, amit az egészségügyre, az oktatásra és az emberek fizetésére kellene költeni.

MATOLCSY DÖNTÖTT AZ MNB-ALAPTÍVÁNY PÉNZÉRŐL
A HÍR
 Személyesen Matolcsy György, illetve a kuratórium egy másik tagja döntött a
Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallasz Athéné Domus Animae (PADA)
alapítvány befektetéseiről.
 Az MSZP által kiperelt és hétfőn reggel közzétett alapítványi iratok szerint a
jegybankelnök összesen 44 esetben döntött a pénz elhelyezéséről. A milliárdos
összegek legtöbb esetben Matolcsy unokatestvérének, Szemerey Tamásnak az
érdekeltségébe tartozó Növekedési Hitelbanknál és annak elődjénél, az evoBanknál
kerültek letétbe, de Demján Sándor Gránit Bankja és az OTP is előkerül a zsíros
megbízások között.


Milliárdos állampapír-vásárlás is szerepel a tételek között, egy esetben például
közel 15 milliárd forintnyi euróért olasz állampapírokat vett az alapítvány. Az MSZP a
jegybank fővárosi székháza elé szervezett tiltakozást, amelyen Matolcsy György
lemondását követelték.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Amit az MNB környékén látunk, az nem más, mint magyar nemzeti bankrablás! Ez a
botrány minden idők legnagyobb nemzeti banki botránya. Ténylegesen Matolcsy
György hozott döntést arról, hogy mikor mennyi pénzt kötnek le az unokatestvére
bankjánál, és mikor mennyi állampapírt vásárolnak az unokatestvérének bankjától.
 Matolcsynak azonnal távoznia kell! A jelenlegi helyzetben két lehetőség van: az egyik
Matolcsy azonnali önkéntes lemondása, a másik pedig, hogy az őt támogató Orbán
Viktor miniszterelnök, Lázár János és Varga Mihály miniszter bírja rá, hogy megváljon
a tisztségétől.
 Az MSZP továbbra is mindent elkövet azért, hogy a botrányt feltárja, a jegybank
farkasának káros és törvényellenes tevékenységét bemutassa a közvéleménynek.
Hétről hétre feldolgozzuk az adatokat, és tájékoztatunk arról, hogy mi történt a
magyar nemzeti bankrablás során.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/05/02/matolcsy_dontott_mnb_alapitvany_penzerol/
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ELINDULT ORBÁN
KISVASÚTJA FELCSÚTON
A HÍR
 Szombaton Orbán Viktor átadta, vasárnap délelőtt pedig elindult a felcsúti kisvasút.
A szombaton felavatott Vál-völgyi kisvasút 600 millió forint vissza nem térítendő
uniós támogatással készült el.
 Sok lakót felháborított a kisvasút üzembe helyezése, annak elhelyezése és zaja
miatt, ám a település polgármestere nem tekinti saját ügyének a felcsútiak panaszát.
Orbán Viktor szerint az EU-s támogatásból épült vasutat folytatni kell Bicskéig,
amely már állami keretek között jönne létre.
 Orbán szerint, ha a bírálókra hallgatnának, soha semmi nem történne
Magyarországon, de „a síneket le kell rakni, az országot építeni kell”.
 Az EU-pénzért ácsingózó becslésekben napi 2560-7080 utazóval számoltak, ami évi
majdnem egymillió, retúronként és korosztályonként 600-1000 forintért – számolta ki
a Népszava munkatársa. Vagyis minden magyar kisvasút összesített, teljes évi
forgalmánál is jóval többet füllentettek arra a pár, sehonnan sehová kilométerre.
Egy vonat 164 utast szállíthat, és ha a vicces VIP vagont is hozzáadjuk, úgy 180-at.
Vajon hányszor kellene fordulnia a kisvasútnak, hogy a vállalás teljesüljön?
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Fűtött focipálya Felcsúton, minden szobába fürdőszoba a kedvenc kollégiumban,
most pedig hobbi vonat, amelyre a világon semmi szükség – ha a csókosokról és a
miniszterelnök hóbortjairól van szó, láthatóan jut pénz mindenre.
 Az MSZP azt követeli, hogy a politikusok hobbijai helyett azokra az emberekre
költse a kormány a pénzt, akik ezt az országot működtetik. Azonnali fizetésemelést
követelünk a közalkalmazottaknak, és plusz pénzt az oktatásnak, az
egészségügynek!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
444.hu: http://444.hu/2016/04/30/megszakitjuk-adasunkat-elindult-a-felcsuti-kisvasut
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LUXUSSZÁLLODÁT VESZ ORBÁN BIZALMASA
A HÍR
 A Heol.hu szerint a miniszterelnök jó barátjának tartott Mészáros Lőrinc
érdekeltségébe kerül az egerszalóki Saliris Resort.
 A felszámolóbiztos elmondta, hogy a héten „leállás lesz” a szállodában, leltároznak,
és a zárómérleg keretében átadják az üzemeltetést egy társaságnak. Nagy László úgy
nyilatkozott, hogy a legnagyobb hitelező az Event-Immo Kft. fogja a jövőben
működtetni a komplexumot.
 Az Event-Immo Kft.-ben döntő részesedése van a nagykátai dr. Csík Zoltánnak. Az
Átlátszó oknyomozó portál szerint Csík jelenleg Mészáros fél tucat érdekeltségében
vezető tisztségviselő, a felcsúti polgármester főállású „emberének” tűnik.
 A HVG tavaly áprilisban írt arról, hogy Mészáros érdeklődést mutat a felszámolás
biznisz iránt. A hetilap szerint a Mészáros és Mészáros Kft szerződést kötött egy meg
nem nevezett faktorcéggel 2013-ban „különböző követelésvásárlási ügyletek
lebonyolítására”, majd ismertettek két konkrét ügyletet is, amely e koreográfia
alapján zajlott. Az Átlátszó birtokába került egy hasonló tartalmú, szintén 2013-as
szerződés-tervezet. Ezen aláírások és pontos dátum nem szerepelnek, így nem tudni,
hogy végül megkötötték-e abban a formában. Az Átlátszó szerint az „együttműködési
keret megállapodás” elnevezésű dokumentumban a szerződő partnerek a HVG által is
említett Mészáros és Mészáros, illetve a budaörsi telekügyben is köztes szerepet
játszó Hórusz Faktorház.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak Orbán Viktor, a családtagok, a
haverok és más kegyeltek járnak jól. A kormányzás csak egy fedőtevékenység, a
lényeg, hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Nem is kérdés, hogy ez minden idők legkorruptabb kormánya. Nincs olyan nap, hogy
ne derülne ki egy újabb ügy. Ezért el is lesznek számoltatva, nem úszhatják meg a
vérlázító ügyeket!
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, orvosok és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek hazaviszik.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/az-orszag-egyik-legkulonlegesebb-szallodajat-veszi-meg-orbanbizalmasa-1613847
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